TARCZYŃSKI S.A.

RB 4 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2015

2015-04-10

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat

Powołanie Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

Zarząd Spółki Tarczyński S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza powołała w dniu 10 kwietnia 2015r.
Pana Jarosława Sobkowiaka na stanowisko Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 11 kwietnia 2015r.
Pan Jarosław Sobkowiak posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni na Wydziale
Nawigacyjnym oraz studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współpracował jako
tłumacz i redaktor naukowy z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press. Ponadto Pan Jarosław Sobkowiak posiada
Licencję maklera papierów wartościowych.
Pan Jarosław Sobkowiak ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku Członka Zarządu. Od roku 1999 prowadzi
działalność doradczą, w tym zakresie od jedenastu lat jest związany z firmą HBC sp. z o.o. świadczącą usługi
doradcze, specjalizującą się w zakresie doradztwa biznesowego, strategicznego i finansowego oraz optymalizacji
procesów. W ramach HBC zaangażowany również w projekty reorganizacyjne i wdrożenia m.in. dla spółek
działających w przemyśle spożywczym, maszynowym, remontowo-produkcyjnym, przemyśle lekkim.
Pan Jarosław Sobkowiak był związany z takimi firmami jak JTT Computer S.A., gdzie w latach 1998-1999 jako
Skarbnik odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie emisji publicznej. W okresie 1997-1998 był zatrudniony
w Domu Maklerskim BIG-BG sp. z o.o. jako ekspert do spraw emisji instrumentów dłużnych. Natomiast w latach
1994-1996 był zatrudniony w Miejskim Domu Maklerskim S.A jako makler papierów wartościowych.
Pan Jarosław Sobkowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Tarczyński S.A., nie jest
wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby
prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Tarczyński S.A., ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz, 259
ze zm.).
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